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Ondaqua je pozorovací věž 

 na palisádě irokézského hradu 
Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram 

www.indianipribram.cz 

 kmen.mohawk@gmail.com 

 

Seigu, členové Kmene Mohawk! 

 

Až do konce léta bylo krásné a teplé 

počasí a s příchodem podzimu se 

najednou dosti ochladilo. A právě tyto 

studené a deštivé dny si můžeme 

zpříjemnit čtením Ondaquy nebo jinou 

činností pro oddíl. Blíží se nám také konec měsíce a tím 

se ukončuje i, pro mnohé první, bodování. Každý má 

možnost být první, když bude dávat pozor a bude se 

snažit – bude chodit včas, nosit osobní věci, snažit se 

při hrách či mít něco na starost. Ale o tom je psáno 

v Seigu a budeme o tom mluvit i na říjnové kmenovce. 

 

Náplní tohoto čísla jsou na začátku opět střípky z 

činnosti, poté seznam věcí, co by si člověk neměl 

zapomenout vzít na výpravu, další šifra a možnost 

získat nějaké body, otázky, a pak ještě další možnost 

získat nějaké body.  

Imnu 

 

Na tomto čísle se podíleli: Imnu, Kanyatara 

 

 

Střípky z minulosti nedávné 
 

❖ Schůzka 14. září proběhla na hřišti u Q-klubu. 

Věnovali jsme se povídání o skautském zákoně a 

hesle, uzlům a také jsme hráli Kimovku nebo 

poslepu poznávali různá jídla. 

 

❖ Ve středu 16. září proběhla v klubovně brigáda. 

Věnovali jsme se úklidu kuchyně a přerovnání 

nábytku v ní.  

 

❖ Schůzka 21. 9. se pak konala na hřišti u 7. ZŠ. 

Krom hry na zopakování skautského zákona se i 

běhalo 100 nebo 1500 metrů a byla tedy další 

možnost splnit si nějaké Orlí pero. 

 

❖ Na této schůzce na nás při své procházce narazil 

Havran, který vedl zdejší 3. oddíl, který se později 

spojil s naším 4. oddílem. Havran se do činnosti 

zapojoval i v posledních letech a možná se s ním 

potkáme i na říjnové výpravě na kola. 

 

❖ Nováčci již obdrželi vlčátské nebo 

skautskou stezky – souhrn věcí, které by se 

nováček měl postupně učit a poté, co mu 

to někdo zkušenější podepíše, že to umí, 

neměl by to nezapomenout. K bodům se 

budeme snažit dostávat během činnosti, ale pilný 

nováček si je může zjišťovat i doma nebo se zeptat 

před schůzkou nebo po schůzce. Jinak skautskou 

stezku obdrželi i Špigy a Mochomůrka.  

Imnu 

 

 

Co na výpravu 
 

Nováčci obdrželi Seigu, kde mají mj. i informace o 

vybavení na schůzku a výpravu i nějaké vysvětlení 

k němu. Zde bych ho rád také vypsal, aby to nováčci i 

členové mohli mít po roce. Může totiž sloužit jako 

kontrola, zda si sebou na výpravu beru vše… 

 

Co s sebou na schůzku: 

• Zápisník 

• Písátko 

• Trhací blok 

• Stezka 

• Uzlovačka 

• KPZ 

• Reflexní prvek 

(na batohu) 

• Pití (stačí na schůzky na hřištích) 

• Na sebe sportovní oblečení a obuv, která se může 

umazat 

 

Co s sebou na jednodenní výpravu: 

• To stejné jako na schůzku 

• Nůž 

• Šátek (ne ten ke kroji) 

• Píšťalka 

• Hadrové míčky (alespoň 3) 

• Jídlo (dle domluvy předem) 

• Pití (dle domluvy předem) 

• Kapesníky 

• Vše zabaleno v batohu 

• Na sebe kroj, sportovní oblečení, které se může 

umazat nebo roztrhnout a kvalitní obuv do lesa, 

oboje podle počasí 

• Dále záleží na plánech na výpravu – někdy se 

mohou hodit náhradní ponožky, ručník a plavky, 

baterka, nebo ešus a lžíce, nicméně na to vždy 

upozorníme předem. 
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Co s sebou na vícedenní výpravu: 

• To stejné jako na jednodenní výpravu 

• Spacák 

• Karimatka 

• Baterka 

• Kartáček a pasta (a další hygienické potřeby) 

• Ručník 

• Pyžamo 

• Náhradní spodní prádlo a ponožky 

• Ešus a lžíce 

• Pláštěnka 

• Náhradní oblečení 

• Na sebe kroj, sportovní oblečení, které se může 

umazat nebo roztrhnout a kvalitní obuv do lesa, 

oboje podle počasí 

• Dále záleží na plánech na výpravu – mohou se hodit 

např. přezůvky 

 

To by tedy měl být seznam toho, co s sebou bereme na 

schůzky a výpravy. Výbava se samozřejmě občas 

trochu liší – do chaty bereme přezůvky, na koupání 

plavky, na vaření na jednodenní výpravě ešus, naopak 

někdy není potřeba třeba karimatka. I tak vám ale tento 

seznam může usnadnit balení na výpravu. Seznam si 

také upraví každý podle sebe – na každý totiž potřebuje 

vše, není ale příhodné nechat doma osobní věci nebo 

na vícedenní výpravě kartáček      . Každému se občas 

stane, že si něco zapomene, ale když chybí jeden nůž, 

hadrový míček nebo pytlík rýže, dá se to v pohodě 

vyřešit. Pokud si ale polovina lidí zapomene baterku, 

už je to horší… 

Imnu 

 

 

Herna 
 

Na policejní stanici zvoní telefon. Po zvednutí se z něj 

ozve: "Okamžitě přijeďte, právě jsem ho zabila." 

"Koho?"  

"Králíka."  

"Osobo nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo vůbec 

volá?"  

"Králíková." 

 

• Víte, že šváb může žít i deset dnů bez hlavy 

 

I dnes je možnost získat za šifru 15 bodů. Tato šifra je 

naprosto jednoduchá. Stačí si vzít papír a na něj psát 

střídavě první a poslední písmeno – začnete Ř, pak Í, 

pak J a tak dále, až vám vznikne šifra o osmi slovech, 

které je ale potřeba rozdělit. Dnes je to opravdu lehké 

a těch 5 minut za těch 15 bodů stojí, ne? 

 

 

 

ŘJOÁMNVARBHEKUONSEOKOJRUBSĚVBLVN

ĚOPKOEKVNÍ. 

Imnu 

 

Nejbližší 

 
• 2. – 4. 10. – výprava do Brd 

• 5. 10. – kmenovka v klubovně 

• 12. 10. – cykloschůzka na cyklohřišti u Mariánské 

ulice, s sebou krom obvyklých věcí i kolo! 

• 17. 10. – výprava na kola 

• 19. 10. – schůzka (místo bude upřesněno) 

 

Imnu 

 

Body navíc 
 

Jsem rád, že možnosti získat body navíc využili Špigy 

a Icy, které mi výsledky ukázaly na schůzce 21. 9. Obě 

mají již připsáno 30 bodů (15 za správné zodpovězení 

otázek a 15 za vyluštění šifry) do zářijového bodování. 

Poslední možnost získat z minulé Ondaquy body je na 

schůzce 29. září. A i v této Ondaquě může Špigy, Icy, 

ale i kdokoliv další získat další body při správném 

zodpovězení otázek. Čas na odevzdání otázek i šifry 

máte tentokrát delší – až do schůzky 26. října. 

 

Otázky k dnešní Ondaquě: 

1) Jaký oddíl (číslo) vedl Havran? 

2) Jak se říká třem vztyčeným prstům, co vidíte na 

obrázku ve Střípcích? (není to v Ondaquě, ale na 

schůzkách jsme o tom mluvili.) 

3) Jaký živočich dokáže žít až 10 dnů bez hlavy? 

 

Imnu 

 

 

Fotka z činnosti 
 

Mochomůrka učí Sandru vázat uzle, schůzka 14. září 

konaná u Q-klubu. 


